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Titus Brandsmaparochie Oss 

 

 
PASTORAAL WOORD   
 
KWETSBAARHEID SMEEKT OM 

BEWARING 

 
Wij mensen zijn kwetsbaar. Dat hebben we een paar 

weken geleden nog indringend ervaren met een zeer 

tragisch treinongeval in Oss. Wij allen werden 

aangesloten op een zee van verdriet.  

Onze kwetsbaarheid delen wij met alles wat bestaat. 

Hoewel het ene meer kwetsbaar lijkt als het andere, 

bestaat er niets dat deze kwaliteit ‘kwetsbaar te zijn’ 
niet heeft. Al het geschapene is kwetsbaar. Alles is 

vergankelijk en aan (ongewilde) verandering 

onderhevig. Als we dit toespitsen op onszelf: 

kwetsbaar is ons lichaam voor ziektes, lijden, 

ongelukken, en dood; kwetsbaar is onze geest voor 

dementering en depressies; kwetsbaar is ons hart 

voor verharding en verbittering; kwetsbaar zijn wij 

ook in onze relaties, in het vinden van genade in de 

ogen van elkaar. 

Deze kwetsbaarheid kunnen wij niet van ons 

afschudden, afleren of afkopen. Ook al zijn er 

mensen die zich na hun dood laten invriezen, en hun 

hoop stellen op de ontwikkeling van de wetenschap 

om ooit onkwetsbaar te herleven tot in eeuwigheid. 

Waarschijnlijk zullen zij ontwaken – als dat al 

gebeurt – kwetsbaarder dan ooit.  

Wij mensen zijn kwetsbaar en dat is geen tragische 

vergissing van de Schepper, maar een kwaliteit van 

ons leven die het mogelijk maakt om echt mens te 

worden, kinderen van God.  

Ook de Bijbel is zich zeer bewust van onze 

kwetsbaarheid. Onvermoeibaar klinkt in zowel het 

Oude Testament als Nieuwe Testament de 

smekende oproep: Wees bewarend, zoals Jahwe 

bewarend is. Meestal wordt dat Hebreeuwse begrip 

vertaald met: ‘wees rechtvaardig.’ Maar in onze tijd 
heeft dit woord teveel een juridische en morele 

klank gekregen.  

De grondtoon van het woord is veeleer: ‘bewaren.’ 
Hierin klinken twee betekenissen tegelijkertijd. 

Enerzijds betekent bewaren zoveel als: behoeden, 

iets of iemand zo bejegenen dat het intact blijft door 

de tijd heen. Zoals wij doen met belangrijke en 

waardevolle waren  in kasten en pakhuizen. 

Anderzijds klinkt in bewaren ook het woordje 

‘waar’ mee.  

Waar is wat echt is, wat authentiek is, wat tot z’n 
waarheid komt. Bewaren betekent iets of iemand 

zodanig behoeden dat dit iets of die iemand tot zijn 

recht kan komen, tot zijn waarheid kan uitgroeien, 

de ruimte krijgt om zich van binnenuit te laten zien 

en zich te ontplooien. 

De reden van de oproep in de Bijbel om bewarend 

om te gaan met elkaar en met alles wat bestaat, is 

omdat Jahwe bewarend is, en Hij ons schept in zijn 

beeld tot zijn gelijkenis. Wij worden geschapen om 

uit te groeien in gelijkenis met Hem. Wij worden 

elk moment uit God geboren om uit te groeien tot 

zijn zoon, zijn dochter, zijn kinderen. Om meer en 

meer te gelijken op Hem, zoals kinderen hun ouders 

gelijken.  

Dat is een dynamisch proces dat een leven lang 

duurt, en dat om kwetsbaarheid vraagt, ja, zelfs 

kwetsbaarheid nodig heeft. Want zonder 

kwetsbaarheid geen verandering, geen groei in 

gelijkenis, geen komst van het Koninkrijk van God. 

Kwetsbaarheid is een goddelijke kwaliteit, die 

behoed moet worden tegen geheugenverlies, 

verharding, genadeloosheid en onverschilligheid. 

Kwetsbaarheid als goddelijke kwaliteit vraagt, 

smeekt, bidt tot ons altijd weer: Dood mij niet, laat 

mij leven, vergeef mij, neem mij aan zoals ik ben, 

zoals ik aan je gegeven wordt, en breng mij 

behoedzaam tot mijn diepste waarheid. 

Dat vraagt van ons twee dingen: dat wij onszelf 

kwetsbaar durven tonen aan elkaar – ook als de 

ander als een bedreiging voelt; én dat wij ons van 

God uit – de Bewarende bij uitstek – laten bewegen 

tot bewarend leven. Want het is God zelf die zich in 

de ander aan ons blootstelt in al zijn kwetsbaarheid, 

én het is God zelf die zich in ons laat voelen als een 

bewogenheid om de ander. 

Precies dat heeft Jezus van Nazareth zijn leven lang 

ingeoefend en ons ter navolging voorgeleefd.  

Tot het uiterste heeft Hij zichzelf gegeven aan 

degenen die Hem op zijn weg gegeven werden. Niet 

om te oordelen kwam Hij, maar om te redden en te 

bewaren wat verloren dreigde te gaan. Hij werd een 

bewarende, en zo een zoon van de Vader die de 

bewarende bij uitstek is. Dat wij ons met ons leven 

bij Hem aansluiten en in zijn voetspoor volgen, stap 

voor stap, een leven lang.    

 

p. Leon Teubner   
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COLOFON 

Titus Brandsmaparochie 

Oplage  ± 500 exemplaren 

Verschijnt ca. zevenmaal per jaar. 
 
Redactie 

Riky de Jong  

rikydjong@home.nl  

Frank van Breukelen 

p. T. Buitendijk 

Wies van Ekeren 

Margrit Ricken 
 

Redactieadres 

Oude Molenstraat 8 

5342 GC Oss 

Telefoon: 0412 - 622 164 
 

Pastores 

T. Buitendijk 

L. Teubner 
 

Bereikbaarheid pastores 

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164 

Openingstijden Parochie-kantoor: 

Ma. t/m Do.  09.00 - 12.00 uur / 13.30  – 16.30 uur 

Vrijdag:  09.00 – 12.00 uur. 

Buiten kantooruren in noodgevallen:  

06 – 34 71 91 06 
 
Taxidienst 

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op 

vrijdagmorgen tussen 9-12 uur. Tel. 0412 – 622164. 
 
Adres St. Jozefkerk 

Oude Molenstraat 8 

5342 GC Oss 

Telefoon: 0412 – 622 164 
 
Bank: IBAN NL56 RABO 0140.4057.71 

t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss 

e-mail: algemeen@tb-parochie.nl 

www.titusbrandsmaparochieoss.nl 

(daar vindt u ook foto’s van activiteiten) 
 
titusbrandsmaparochieoss.wordpress.com 

voor de weekendpreken  
 
 

 @TitusBrandsmaPa 
 

Drukwerk 

Drukkerij Putters 
 
Verspreiding 
Op verzoek: 

 thuis in de bus 

 per e-mailwebsite 

 ophalen in kerk of verzorgingshuis 
 

Inleverdatum kopij 

Woensdag 21 november 2018. 
 
Verschijningsdatum volgende nummer 

Dinsdag 11 december 2018. 
 
 

VAN DE REDACTIE  
 

HERFST 

 

Gerard Cox zong het in ‘73: “Het is weer voorbij 
die mooie zomer”. Je gaat nog vlug een weekje 
nazomeren in de Ardennen en bij terugkomst is het 

echt herfst. De lucht ruikt weer fris, sloten en 

plassen vullen zich met nieuw water. Eindelijk, 

want zo mooi was die zomer niet. 

 

De mais verdroogde terwijl je er naar keek. Planten 

bleven klein en vormden veel te vroeg veel kleine 

vruchten. Boeren hebben daar een mooi woord 

voor. “Noodrijp”. De stress voor planten is dan zo 
groot dat deze terugschakelen naar de meest basale 

functie; zorgen voor nageslacht. De groei wordt 

afgeremd, bladen verdorren al en alle energie wordt 

besteed aan de vorming van vruchten en zaad. 

 

Bomen hebben daar minder last van. Voor bomen 

hoeft het allemaal niet in dit ene jaar klaar te zijn. 

De hoogste prioriteit voor hen is dan ook overleven. 

Daarvoor moet je: 

a. goed geworteld zijn en 

b. beslissen wat echt belangrijk is 

In parken en bossen regent het al weken nootjes, 

eikels en kastanjes. Veel te vroeg en veel te klein. 

Niet belangrijk, volgend jaar is er weer een kans. 

Bladeren verkleurden al een maand voordat het 

herfst werd. Niet belangrijk, volgend jaar krijgen 

we weer nieuw blad. In 2018 wordt er maar een 

klein beetje hout gevormd en dat is keihard. 

Volgend jaar beter. 

 

Dus als u een dezer dagen een eigenwijze krasse 

knar of ouwe bes tegenkomt, zogezegd in de herfst 

van hun leven, dat zijn overlevers. Ongetwijfeld 

hebben ze zware tijden gekend, hete zomers en 

ijskoude winters. Maar ze zijn  goed geworteld en 

weten wat belangrijk is. Ze hebben misschien alleen 

wat minder haast dan jij en ik. Lukt het vandaag 

niet, dan is er morgen weer een dag.  

Deo volente. 

 

 

 

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
http://www.titusbrandsmaparochieoss.nl/
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…..… AANGESTIPT ………. 
 
 
ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. 

VERDER IN HET BLAD MEER OVER 

ENKELE  AANKONDIGINGEN. 

 

ZONDAG 28 OKTOBER 2018 

FAIRTRADE MARKT   

Op zondag 28 oktober organiseert de werkgroep  

Werk in Uitvoering de jaarlijkse fairtrade markt. 

Inlichtingen: tel.635768. Werkgroep W.I.U.  
  
ZATERDAG 3 NOVEMBER ZANGDAG. 
Vele mensen zeggen het: in de Titus 

Brandsmaparochie wordt goed meegezongen in de 

kerk! We willen dit stimuleren en organiseren op 3 

november een zangmiddag.  
 
ZONDAG 11 NOVEMBER VORMSEL. 

Op deze zondag zullen tien kinderen in onze 

gemeenschap in hun geloof gesterkt worden door 

het Sacrament van het Vormsel. Mgr. Rob 

Mutsaers, hulpbisschop van Den Bosch zal het 

Vormsel toedienen. Door deelname aan M25 

kunnen zij het Vormsel verdiepen. Zo is het 

Vormsel een beginpunt van nieuwe betrokkenheid 

bij het verhaal van Gods schepping en het verhaal 

van Jezus’ liefde voor mensen. Graag heten wij 

deze tien jongeren welkom: Natalia Hieklczarczyk, 

Isabelle Thijssen, Eva Janssen, Michiel van Bakel, 

Elsa Nzogning, Sjef van der Drift, Joran van 

Haaren, Jens van Lieshout, Judith van Putten en 

Thomas Ekkel. 
Deze kinderen komen onze parochie een jonge en 

enthousiaste uitstraling geven.  
 

ACTIE “ ZON IN DE SCHOORSTEEN “ 
Zoals ieder jaar organiseert het Zonnebloem 

ziekencomité Oss-Zuid ook nu weer deze actie. 

Het zou geweldig zijn als u een pakje wil maken 

voor iemand die extra aandacht nodig heeft. 

In de weekenden van 3 en 4 november en 11 

november liggen in de hal intekenlijsten klaar waar 

u zich kunt opgeven. Daarna ontvangt u bericht 

over de wijze van bezorging en de bestemming van 

uw pakje. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Ans Talboom. Tel. 623031  
 
EERSTE COMMUNIE 2019.  
Begin volgend jaar begint weer de voorbereiding op 

de 1e Communie. Op maandag 14 januari 2019 is 

er een informatieavond gepland, waarop u van harte 

welkom bent om meer te horen over de 

voorbereiding voor de kinderen en de ouders, en 

ook het rooster van de voorbereidingsbijeenkomsten 

zal worden uitgereikt. De avond begint om 20.00 

uur. Schrijf deze datum vast in uw agenda! 

Pastor Leon Teubner  

(pastor.teubner@tb-parochie.nl) 
 

CURSUSSEN NAJAAR 2018. 

Rond het Evangelie 
Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur 

komen we samen rond het evangelie van de 

komende zondag. Informatie en begeleiding: 

pastor Leon Teubner  

Memento Mori 
Eenmaal per maand staan we, met ieder die 

geïnteresseerd is, stil bij onze eigen sterfelijkheid 

in relatie tot het Leven dat ons elk moment 

gegeven wordt. De bijeenkomsten zijn elke 2e 

dinsdag van de maand van 14.00-16.00 uur. 

Informatie: pastor Leon Teubner  

Geloofsverdieping: Laat Hem door je leven 

gaan 

Het thema van deze bijeenkomsten is: de weg van 

God met de mens. We lezen uit het boek ‘Lokroep 

van het Onuitsprekelijke’ van de karmeliet Kees 
Waaijman. Zaterdag 20 en 27 okt., en 3 nov. van 

10.00-12.00 uur. Informatie en begeleiding: 

Leon Teubner . 

DA’S A’S PASSIE ZONDAG CONCERT  

11 NOVEMBER  MET: ‘HET MAASLANDS’ 
'Het Maaslands', voluit ‘Het Maaslands Operette en 
Musicalgezelschap’, is een enthousiast koor dat in 

februari 2017 veertig jaar bestond. Het koor heeft 

een gevarieerd repertoire van zowel klassieke als 

moderne muziek. Onder de bezielende muzikale 

leiding van Rein Boeijen brengt het gezelschap 

iedere twee jaar een avond- c.q. middag vullende 

voorstelling op de planken. Op 25 en 26 maart 2017 

was dat in de Rabozaal van de Lievekamp hun 

jubileumvoorstelling met de titel: ‘Confetti & ZoO’. 
The Zoo (ZoO), een eenakter van Arthur Sullivan, 

zal deze middag, met de solistische bijdragen van 

Ine van Huet en Berry Reijnen, in een verkorte 

vorm opnieuw worden uitgevoerd. Daarnaast gaan 

zij u verrassen met enkele nieuwe, uiteraard 

meerstemmige, Nederlandstalige liederen. 

Aanvang 12.00 u. Entrée €5,-; scholieren €2,50. 
Jan van de Veerdonk 
 
DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 

BEZINNINGSDAG IN ABDIJ 

ST.WILLIBRORD IN DOETINCHEM 
 
Thema van deze dag is "Mystiek in het alledaagse 

leven”. Vertrek om 07.30 uur om aan de 

Eucharistieviering mee te doen. Om 09.00 uur 

vertrekt een 2e groep die tijdig aanwezig is voor de 

inleiding. Circa 17.45 uur zijn we terug en 

gebruiken een gezamenlijke maaltijd. Eigen 

bijdrage € 20,-;  
Aanmelden: pastor.buitendijk@tb-parochie.nl of  

johanwagemakers@telfort.nl  

mailto:pastor.teubner@tb-parochie.nl
mailto:pastor.buitendijk@tb-parochie.nl
mailto:johanwagemakers@telfort.nl
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 

Weekend 3. 

Zo.  21 okt. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Mediorenkoor 

Weekend 4. 

Zo. 28 okt. 10.00 u Eucharistieviering 

(Fairtrade markt) 

p.T. Buitendijk en p. Leon Teubner Herenkoor 

Do. 01 nov. 19.00 u Eucharistieviering 

Allerheiligenviering 

p.T. Buitendijk  Volkszang 

Vrij.  02 nov. 19.00 u Eucharistieviering 

Allerzielenviering 

p.T. Buitendijk en 

Werkgroep afscheidsvieringen 

Gelegenheidskoor 

Weekend 1. Patroonsfeest parochie 

Zo.  04 nov.  10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Volkszang 

Weekend 2.  

Zo.  11 nov.  10.00 u Eucharistieviering 

Vormselviering 

Mgr. R. Mutsaerts, p.T. Buitendijk en  

p. Leon Teubner 

Gelegenheidskoor 

Weekend 3. Ceciliafeest 

Zo.  18 nov.  10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk en p. Leon Teubner Mediorenkoor 

Weekend 4. Christus Koning 

Zo.  25 nov.  10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Herenkoor 

Weekend 1. 1e zondag van de Advent 

Zo.  02 dec. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Volkszang 

Weekend 2. 2e zondag van de Advent 

Zo.  09 dec. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Herenkoor 

Weekend 3. 3e zondag van de Advent 

Zo.  16 dec. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Mediorenkoor 

Zo.  16 dec. 16.00 u Lessons and Carrols p.T. Buitendijk en Ds. Paaskerk Alle koren 

Ma.  17 dec.  14.30 u Eucharistieviering 

Ziekenmiddag 

p.T. Buitendijk  Gelegenheidskoor 

Ma.  17 dec.  19.00 u Boeteviering p. Leon Teubner en Werkgroep WOCO Volkszang 

Weekend 4. 4e zondag van de Advent 

Zo.  23 dec. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk en p. Leon Teubner Herenkoor 

Hoogfeest van Kerstmis 

Ma.  24 dec. 15.30 u Kleuterviering p. Leon Teubner Volkszang 

Ma.  24 dec. 17.00 u Eucharistieviering 

Familieviering 

p.T. Buitendijk  Ad hoc koor, de   

Titaantjes 

Ma.  24 dec.  19.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Volkszang 

Ma.  24 dec. 21.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Mediorenkoor 

Di. 25 dec. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Herenkoor 

Woe.  26 dec. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Volkszang 
 
 

     

Vieringen Sterrebos 

Vrij. 09 nov. 18.30 u Allerzielen  Werkgroep afscheidsvieringen Sterreboskoor 

Vrij. 30 nov. 18.30 u Woord - Communieviering Werkgroep WOCO Sterreboskoor 

Ceciliafeest 

Vrij. 21 dec. 18.30 u Eucharistieviering Kerst p.T. Buitendijk  Sterreboskoor 

Vieringen Ministershof 

Vrij. 16 nov. 19.30 u Woord - communieviering A. Adank, werkgroep afscheidsvieringen Ministershofkoor 

Vrij. 21 dec. 14.30 u Eucharistieviering Kerst p.T. Buitendijk  Ministershofkoor 

Vieringen Sibelius 

Vrij.  26 okt.  19.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  

Vrij. 30 nov. 19.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  

Vrij. 28 dec. 19.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  
 
  

LIEF EN LEED 

 
Het heilig doopsel ontvangen:  We hebben afscheid moeten nemen van: 

19 augustus 2018 Elize Tode  02 sept. 2018    Wim Smits 85 jaar 

19 augustus 2018 Daniël Staal  15 sept. 2018    Joop Westendorp 92 jaar 
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TERUGBLIK 

1969 – 2018  SINT JOZEFKERK VIJFTIG JAAR 

 

 

 

 

 

Op 16 september zei Mgr. Gerard de Korte in zijn 

preek: “Een kerk is meer dan een gebouw. Een kerk 
wordt gevormd door levende stenen die jullie allen 

zijn. Door ons doopsel behoren wij tot het Lichaam 

van Christus die het fundament van alle kerkelijk 

leven is.”  
Als wij met deze gedachte als uitgangspunt 

terugkijken op het jubileumjaar, dan mogen we  

zeggen dat wij in dat jaar méér kerk van Christus en 

van elkaar zijn geworden. In dit jaar zijn drie 

belangrijke aspecten van ons gemeenschapsleven 

helder aan het licht gekomen: in de Sint Jozefkerk 

kunnen we ‘feesten, vieren en bezinnen’. En in deze 
drie activiteiten hebben we ons open gesteld voor de 

ontmoeting met God en met elkaar. De viering met 

het Nijmeegs Byzantijns Koor in april was mooi en 

(in kortere vorm) herhaalbaar. De viering met de 

bisschop in september was inspirerend en hartelijk. 

Onze parochie heeft een goede naam in het bisdom. 

Het feest in juni met de jubilerende bruidsparen was 

gezellig. De ontmoetingen na de vieringen en na het 

symposium  waren feestelijke gebeurtenissen. Het 

symposium in mei en de abdij dag in Doetinchem in 

november helpen ons ons geloofsleven te verdiepen 

en bewuster als christen in de wereld te staan. Voor 

de kinderen is er een leuk uitstapje in oktober 

bedacht. De jubileumcommissie met Lou Pinckaers, 

Hélène Verbunt, Johan Wagemakers en Tom 

Buitendijk heeft met plezier en kundigheid dit 

feestjaar voorbereid en begeleid. We mogen deze 

commissie daar zeer dankbaar voor zijn. In 2019 

vieren we dat de parochie Oss Zuid en de 

Scheppingskerk samen de Titus Brandsmaparochie 

vormen. Ook dat is iets om bij stil te staan. Er zal 

geen uitgebreid feest zijn, maar we laten zo’n 
moment niet voorbijgaan zonder te vieren, te feesten 

en te bezinnen. 
 
Pastor Tom Buitendijk 
 
ZOMERPROGRAMMA 
 
“Ik heb voor het eerst sinds jaren een vakantie 

gevoel“, zei ze. Ze heeft geen man meer en haar 
kinderen hebben het druk en wonen niet in de buurt. 

Natuurlijk gaat ze weleens naar de kinderen toe. Maar 

dan wordt ze daar gevraagd op te passen. “Het is fijn 
en gezellig, al deze mensen te ontmoeten”, ik zie 
anders maar weinig mensen. We zijn niet eens ver 

weg geweest: de Titus Brandsmakerk in Nijmegen, de 

rozentuin Demen, het boerenbondmuseum in Gemert, 

het klokkenmuseum Asten, de stadwandeling Grave, 

de Mariaviering in Katwijk en twee feesten in de 

Carmelzaal in Oss. Een feest met een leuke quiz  

“Ken uw stad“, o.l.v. Peter Lammers. Ruim tachtig 
mensen hebben genoten van de uitstapjes, van het 

samen zijn, van elkaar. Heel veel dank aan Loek 

Elemans die samen met zijn vrouw Tonny over grote 

organisatorische talenten beschikt. Ze hebben veel 

voorwerk gedaan en alle tochten en feesten begeleid. 

Een van de feesten was mijn verjaardagsfeest. 

Verspreid over de dag zijn er meer dan honderd 

mensen gekomen die allen taart en koffie of een 

glaasje hebben gekregen. Dank voor deze geweldige 

feestdag. 
 
Pastor Tom Buitendijk  
 
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING  
 
Op 14 september was het feest in de Wereldwinkel. 

Voor 35 jaar lang medewerking, inzet en leiding 

ontving Theo Gerritse uit handen van mevr. Wobine 

Buijs - Glaudemans de onderscheiding lid in de Orde 

van Oranje Nassau. Via de parochiële werkgroep 

Missie Ontwikkeling en Vrede is Theo in contact 

gekomen met de Wereldwinkel en is daar een 

enthousiast en bevlogen medewerker van geworden.  

Toen ik hem vroeg naar de motivatie voor zijn 

langdurige werkzaamheid zei hij: we moeten ons er 

hier in Nederland van bewust zijn dat mede door ons 

veel mensen elders in armoede en honger en ellende 

leven. We moeten niet denken dat we niets kunnen 

doen. Door te kopen in de Wereldwinkel dragen wij 

bij aan Fair Trade, aan eerlijke handel. Het gaat naast 

bewustwording ook om mentaliteitsverandering en 

om  daadwerkelijk iets doen. “Wat beweegt jou 

persoonlijk? Hoe houd je het vol om je zo intens in te 

zetten”. “Ik vind het leuk om dit te doen en ik kan 

het.”, zei  Theo. “Ten diepste ben ik in mijn hart 

geraakt door het lot van deze mensen. Maar ik word 

ook geroerd als ik zie hoe mensen vechten voor een 

betere toekomst. Er is hoop voor de wereld”.    
 
Pastor Tom Buitendijk 
 

HET TREINONGELUK IN OSS  
 
Op 20 september rond half negen kwamen 

vier kinderen om en raakten twee jonge 

mensen zwaar gewond bij de spoorovergang station 

Oss West. Niemand weet wat hier nog te zeggen valt. 

Zo’n ongeluk doet je verstommen. Op deze dag en in 
de dagen erna was Oss één van hart en één van geest, 

verbonden met de nabestaanden. Uit het hele land 

zijn reacties van meeleven gekomen.  

In onze kerk hebben mensen kaarsjes gebrand, 

gebeden gezegd en steunbetuigingen neer geschreven.  

Op zo’n dag kun je je af vragen: God waar ben je..? 
Maar aan wie anders dan aan God alleen kun je je 

gestorven kinderen toevertrouwen?   
 
Pastor Tom Buitendijk 
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VOORUITBLIK 
 
Nieuwe secretaris voor het Parochiebestuur  
 
Het bestuur van de Titus Brandsmaparochie mag een 

nieuwe secretaris verwelkomen: Geert van Dartel, 

Ossenaar van geboorte, 62 jaar jong. Geert heeft 

theologie en economie gestudeerd in Nijmegen en in 

Zagreb. Hij is directeur van de Katholieke Vereniging 

voor Oecumene. Per 1 september 2018 is zijn 

benoeming ingegaan. Wij wensen hem een goede tijd 

toe. Met zijn komst is het bestuur nog niet op volle 

sterkte. Wij missen nog een bestuurslid voor het 

werkveld caritas/diaconie en een bestuurslid voor 

vorming en catechese. Het betekent niet dat er op het 

vlak van diaconie en catechese niets gebeurt. Het zou 

fijn zijn als iemand leiding geeft, overzicht heeft en 

toezicht houdt. Er gebeuren immers ook dingen niet.   

Het besturen van een parochie is belangrijke taak van 

de parochianen zelf. Door hun professionele taken in 

allerlei sectoren van het maatschappelijk leven 

kunnen lekengelovigen hun talenten inzetten in het 

leven van de parochiegemeenschap. Daarin speelt een 

gelovige overtuiging  natuurlijk een rol. Een parochie 

heeft bedrijfsmatige aspecten zoals gebouwen en 

financiën.   

Maar er is meer: pastoraat, liturgie, vorming en 

catechese hebben ook organisatorische kanten.  

De daarin aanwezige werkgroepen hebben inspiratie 

en  leiding nodig. Juist hier zijn de lekengelovigen als 

bestuurders  noodzakelijk aanwezig. Leek betekent 

niet ‘ondeskundig’ zoals: “ik ben een leek in het 
omgaan met computers”. Leek betekent: deel uit 
maken van het volk van God, levende steen zijn in  

het bouwwerk, je geloof ten bate van kerk en 

samenleving beleven. Je zou ook kunnen zeggen:   

gelovigen worden geroepen  hun deskundigheid op 

vele terreinen ook in de parochie in te zetten. Lid zijn 

van een parochiebestuur is ook een ‘ambt’ vervullen 
in de kerk. Je wordt door de bisschop benoemd. Het 

is ook een roeping. Als je door mensen uitgenodigd 

wordt deel te nemen aan het bestuur, dan kun je dit 

ervaren als een roeping van Godswege. Velen zijn 

geroepen, helaas zijn er weinig geroepenen die 

antwoorden.  
 
Pastor Tom Buitendijk 

 
WIE GEEFT GEHOOR AAN DEZE 

DRINGENDE UITNODIGING?  

KOSTERS GEZOCHT!  
 
De kerk is één lichaam. Een lichaam heeft 

verschillende ledematen. Een hand is anders dan een 

voet en een  oor anders dan het oog. Zo is het ook in 

de kerk. Er zijn verschillende ledematen: 

koorzangers, bestuurders, lectoren, redacteuren van 

het parochieblad, kosters, gastvrouwen en gastheren, 

leden van  eerste communie werkgroep, 

bloemschikkers en post rondbrengers. Er zijn heel 

veel taken en functies die worden verricht door 

gemotiveerde vrijwilligers. Als er geen parochieblad 

gemaakt wordt, hoe weten de koorzangers dan 

wanneer ze moeten zingen. Als de koorzangers niet 

zingen, dan wordt de liturgie geschaad. Als de koster 

niet optreedt als gastvrouw / gastheer van de kerk, 

dan kunnen de vieringen niet op tijd beginnen. 

Kortom, om een krachtige en prachtige gemeenschap 

te zijn moeten er voldoende vrijwilligers zijn om de 

parochie te dragen. 

Op dit moment hebben we dringend mensen nodig 

die samen met Toos Wiersma en over een tijdje 

zelfstandig koster willen zijn. Met een groepje kosters 

is het goed te doen om alles voor de vieringen klaar te 

zetten, de geluidinstallatie aan te doen, nieuwe 

mensen de weg te wijzen, enz.  

Koster komt van het Latijnse woord ‘custos’, 
bewaker. Een koster waakt over het kerkgebouw en 

over het interieur van de kerk. We hebben waakzame 

kosters dringend nodig. Geef antwoord!  
 
Pastor Tom Buitendijk   
 
 
DONDERDAG 1 NOV. ALLERHEILIGEN  EN 

VRIJDAG 2 NOV. ALLERZIELEN om 19.00 uur   
 
Een van de kenmerken van de kerk is dat wij één 

gemeenschap zijn van levenden en van doden.  

De doden leven voort in de harten en hoofden en in 

de handelingen van de levenden. De levenden leven 

reeds in de hemel, doordat de doden ons kennen, weet 

hebben van wie wij zijn, hun herinneringen aan ons 

hebben meegenomen naar het hemels vaderhuis.  

Door hen zijn ook wij  als aardse mensen al een 

stukje in de hemel.   

Op Allerheiligen vieren wij onze dankbaarheid en 

blijheid om hen; op Allerzielen ervaren we de pijn 

van het gemis. De heiligen die in de hemel zijn 

wenken ons en houden ons in het spoor Jezus 

achterna; de doden gedenken wij, omdat hun 

levensweg ons nog steeds kan inspireren, zoals zij 

een goed mens te zijn. Dat wij onze doden missen is 

heel goed. Daardoor blijft de herinnering aan hen 

bestaan. Het missen van hen duidt op hun betekenis 

voor ons leven nu. Het samen vieren van deze 

gedenkdagen relativeert ook de  dood. De dood is 

geen absoluut einde, geen val in het donkere niets, 

geen verdwijnen in de leegte. Dood is doorgaan naar 

nieuw leven, opgetild worden door Gods handen, als 

zuster en broeder gegroet worden door Jezus, 

voltooid worden door de Geest die Levendmaker 

heet. Wie gelooft en vertrouwt heeft eeuwig leven. 

Nu al en in eeuwigheid.  
 
Pastor Tom Buitendijk   
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HARTIGE TAARTENBAKWEDSTRIJD 
 
Op zondag 28 oktober wordt in de Sint Jozefkerk van 

de Titus Brandsmaparochie weer de jaarlijkse 

Fairtrade markt gehouden. De werkgroep “Werk in 
Uitvoering” heeft aan de markt dit jaar het Thema 
“Voedselverspilling tegengaan” meegegeven. Een 

van de manieren om dat te doen is het bakken van 

hartige taarten door restjes te gebruiken. Bent u een 

een baktalent schroom dan niet om mee te doen aan 

de “taartenbakwedstrijd”. De taarten moeten 

voorzien van recept en naam en op zondag 28 oktober 

tussen 8.30 en 9.30 u afgegeven worden bij de 

receptie. De uitslag wordt zondagmiddag 28 oktober 

bekend gemaakt. De winnaar krijgt een leuke prijs. 

De oproep om iets lekkers te bakken voor bij de 

koffie blijft natuurlijk gehandhaafd. Voor de “Hartige 
Taartenbakwedstrijd” kunt u zich opgeven 

1. via een intekenlijst in de hal van de kerk  

2. via de mail bij P. Lammers plammers@xs4all.n 

3. Via de post: P. Lammers, Molenstraat 75,  

    5341 CG Oss.   

Werkgroep Werk in Uitvoering 

Cor Spierings, Guusje Meurs,  

Ineke Broers, Marieta van Dinther, Peter Lammers 
 
ZATERDAG 3 NOVEMBER: ZANGDAG. 
 

Vele mensen zeggen het: in de Titus 

Brandsmaparochie wordt enorm goed 

meegezongen door de mensen in de kerk! Dit is een 

groot goed en het is iets waar we trots op mogen zijn. 

Omdat we dit willen stimuleren, organiseren we een 

zangmiddag. Onder leiding van Elise Vorstermans 

studeren we dan nieuwe liederen in voor de komende 

adventstijd. De figuur van Maria zal ons hierin 

voorgaan. In haar voetspoor zingen we deels bekende 

liederen en daarnaast  zullen ook kennismaken met 

nieuwe liederen. We willen de ingestudeerde liederen 

ook daadwerkelijk gebruiken in de 

adventsperiode. Het programma:  

vanaf 13.30 uur binnenkomst  

14:00u: welkom en zang 

15.30u: pauze met koffie en thee 

16.00u: zang 

17.00u -18.15u: nuttigen van soep en zelf 

                          meegebracht brood. 

Om 18.30u zullen we de dag afsluiten met een 

gebedsviering waarin een deel van de ingestudeerde 

liederen een plek zal hebben. U bent allen van harte 

welkom om de gehele dag, dan wel de viering mee te 

maken. Zangkwaliteiten zijn niet persé noodzakelijk, 

maar een plezier hebben in het zingen is wel aan te 

raden. In principe is deze middag gratis, maar om een 

deel van de kosten te kunnen dekken wordt een 

vrijwillige bijdrage zeer gewaardeerd. In verband met 

de voorbereidingen zouden we u willen vragen om u 

van te voren op te geven: Dit kan doormiddel van een 

email of telefoontje naar Ineke Broers: nfx@live.nl of 

telefonisch 0412 635768. Ook zal er bij de receptie 

een intekenlijst komen te liggen.  

Weest welkom allen! 
 
Kees von Harenberg   

 

ZONDAG 4 NOVEMBER :   

PATROONSFEEST VAN DE 

TITUS BRANDSMA PAROCHIE   
 
Titus Brandsma stierf op 26 juli 1942 in Dachau. Op 

26 juli is er ieder jaar een eenvoudige viering in de 

kerk waarna we bloemen brengen bij zijn beeld bij 

het Titus Brandsma Lyceum. In Nederland wordt zijn 

gedachtenis gevierd op 27 juli. Beide dagen vallen in 

de vakantietijd. Om met meer luister en vooral met 

meer mensen Titus te gedenken vieren we het 

patroonsfeest van onze parochie op de eerste zondag 

van november. Op zondag 3 november 1985  heeft 

paus Johannes Paulus II Titus zalig verklaard. Het 

voorbeeld van Titus is ook in onze dagen nog van 

belang. Zin, geestkracht en zijn  moed kunnen ons 

sterken christen te zijn in de wereld van vandaag.  
 
Pastor Tom Buitendijk   

 

ZIN IN FILM START 1 NOVEMBER  
 
Het nieuwe seizoen van 'Zin in Film' gaat 

van start met de film 'Historias'. We gaan samen 

kijken wat deze film ons zegt. Een jonge fotografe 

arriveert in het vergeten dorpje Jotuomba in de 

jungle om er de levens van de bewoners vast te 

leggen. Maar met het verstrijken van de dagen en 

de weken verandert haar professionele distantie in 

een liefdevolle betrokkenheid en suggereert 

de film dat hier misschien iets vreemders aan de 

hand is dan op het eerste gezicht te zien 

is. Prachtig loom tempo in een hypnotiserende 

visuele stijl in dit bekroonde debuut van de jonge 

Braziliaanse Julia Murat. Plaats: Carmelzaal, Tijd: 

15.00 uur. Kosten: vrije gift. (Richtbedrag € 3,-) 
De andere filmdata zijn: 10 januari, 7 maart en 4 

april. Wij wensen u veel kijkgenoegen,  
 

Stans Ligthart. 
 
PAROCHIEBUSREIS 2018   
 
Op 7 september vertrokken we met 50 

personen naar Jachtslot Mookerheide. 

Het thema was: Met wie bent u 

verbonden? Onder leiding van 

natuurgidsen bezochten we het Slot en de kassen. Bij 

de lunch kregen we heerlijke soep van de landwinkel 

van Boer Spierings. Na de middag gingen we naar de 

Dom in Xanten en het Stiftmuseum. Daar hadden we 

een bezinnend moment. De dag werd afgesloten met 

een maaltijd in de Karmelzaal.  

Het was een geslaagde dag dank zij de inzet van 

Peter, Cor en Tilly, Ineke, Guusje en Marieta. 

mailto:plammers@xs4all.nl
mailto:nfx@live.nl
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GELOOFSGETUIGENIS 

 

Inspiratie van de nacht 
 
De inspiratie van de nacht, de indrukwekkende stilte, 

de kracht van het duister, daarvan ben ik ontroerd en 

geraakt. Ontroerd door emotie en geraakt tot in mijn 

ziel. Iets, iemand heeft mij als een wind gestreeld. 

Ging langzaam langs mijn huid en kroop in mijn lijf 

alsof het niet van mij was. Ik kan niet zien wat het is, 

ik kan het niet aanraken, het is niet te beschrijven en 

toch is het iets buiten mij, wat niet van mij afkomstig 

is. Heel mysterieus.  

Ik tracht het te begrijpen.  

Ik denk dat alles wat aan mij gebeurt tot mijn rede zal 

doordringen. Maar niets is minder waar. Ik laat mij 

drijven door de indrukken die tot mij komen. Ik laat 

mij drijven door een Goddelijke schoonheid en 

heerlijkheid. Rechtstreeks van de werkelijke wereld, 

uitgestraald tot elke vezel van mijn lichaam beroerd 

wordt. 

Zo voel ik mij opgenomen in de allerhoogste 

sferen van de ideeën wereld waar alles is ontstaan. 

Zo voel ik ook mijn eigen nietigheid tegenover die 

grote macht, die eindeloze niet te omvatten macht van 

het duister en het licht, en van de stilte.  

Zo voel ik tegelijk mijn grote denken. 

Universeel gaat mijn harmonisch gevoel over de 

aarde, om de liefde die mij gegeven wordt te verdelen 

over alles wat leeft. Zo voel ik mij machtiger worden 

naargelang het uur verstrijkt en de nacht voortduurt. 

De stilte geeft het ritme aan van de trillingen die de 

inspiratie in beweging zetten en de liefde verdelen.  

Ik ben één met de stilte, één met de leegte, 

één met de onwerkelijke werkelijkheid.  

Ik ben volmaakt gelukkig. 
 
Guusje Meurs 
 
VIJFTIG JAAR JOZEFKERK 
 
Als redacteur van De Roerom ben ik een aantal keren 

uitgenodigd om parochies hun verhaal te laten 

vertellen over hoe zij het beleefden dat hen een 

kerksluiting werd opgelegd vanuit het bisdom. 

Economische argumenten waren voor hen nooit 

overtuigend. Immers besefte het bisdom wel hoe 

belangrijk deze plek, deze kerk was voor hun 

gemeenschap? Want betoogde men altijd: kerk is echt 

niet alleen de zondagsdienst. Voor ons is kerk de plek 

waar we een manier hebben lief en leed te delen, kerk 

is de voetbalclub, kerk is scouting, carnaval, kerk is 

zonnebloem en omzien naar elkaar, kerk is 

zorgcoöperatie, en ja kerk is ook bidden. Bij kerk 

draait het om het mooiste waartoe we in staat zijn: 

lief hebben. 

De Anglicaanse Bisschop Curry, die preekte bij het 

huwelijk van Meghan en prins Harry, vertelt in een 

interview met Trouw, dat het tegenovergestelde van 

liefde niet is wat veel mensen denken: haat.  

Het tegenovergestelde van liefde is egoïsme, dat alles 

draait om mij en om niks of niemand anders. Dat 

betekent dat elke daad of activiteit die ons wegvoert 

van ons egoïsme, van het onszelf centraal stellen, een 

streven is naar een betere wereld voor de ander en dus 

een weg van liefde is. Liefde kan het leven van heel 

gewone mensen veranderen, mensen die worstelen 

met problemen, die zorgen hebben en tegenslagen 

moeten incasseren, door toch ruimte te maken in je 

leven voor de ander, en de Ander (God).  

Of iemand nou gelovig is of ongelovig, iedereen 

verlangt ernaar dat van hem of haar gehouden wordt. 

We willen geliefd worden, we willen aanvaard 

worden en we willen dat er voor ons gezorgd wordt. 

En het is een oude wijsheid: wat jij wilt dat jou ten 

deel valt, laat dat ook een ander ten deel vallen. En op 

onze beste momenten weten we dat we op aarde zijn 

om lief te hebben, om een ander te aanvaarden en 

voor de ander te zorgen. 

Kerk is geen hoop stenen, maar een warme plek, een 

plaats waar je op verhaal kunt komen en de ander 

ontmoet met hoofd- en kleine letter. En onze kerk, 

deze kerk is liturgie en gebed, maar in even grote 

mate omzien naar elkaar, zorg voor wie het moeilijk 

heeft, diaconie, zomerprogramma, film, muziek, 

feest. 

We hebben het voorbije jaar al die facetten van ons 

kerk zijn extra belicht en we gaan nog voor een korte 

bezinning naar Doetinchem. Het bezoek van onze 

bisschop ervaren we als een bemoediging. Op onze 

beurt willen we hem toewensen dat hij de moed niet 

verliest. Onze toekomst is niet het verleden. Onze 

toekomst maken we vandaag. Want toekomst is niet 

alleen datgene wat naar ons toekomt, maar ook wat 

ons toekomt, omdat we mogen vertrouwen ook te 

mogen oogsten wat we zaaien. Dat blijf ik geloven. 
 
Henk Peters,  

parochiebestuur   
 
 
 
 
 
 
 
COLLECTES 
 
19  augustus € 191,80 

26 augustus € 274,20 

02 september  € 166,80 

09 september € 143,60 

16 september    €  358,50 

23 september €  425,10 

30 september €  243,80 
 
Uitvaarten: 
Vanaf 3 augustus t/m 2 oktober € 449,50 


